Menighedsrådsmøde nr. 45/2021 – Vorbasse og Skjoldbjerg sogne
Tid: Torsdag den 18-03-2021 kl. 19-22
Sted: Vorbasse Sognehus og online på Teams.
Udsendt: 11-03-2021
Deltagere:

Brian Brodersen, Bruno Lyskjær Due, Birgit Thomsen, Emmy Schmidt, Erling Jensen, Jens Dalgaard, Jytte
Pedersen, Gitte Bennebo, Susanne Østbjerg Kargo, Søren Madsen, Karin Saugmann.

Bilag udsendt:

Bilag til punkt 8: brev fra Landsforeningen af menighedsråd og præsteforeningen.
Referent:

Jytte Pedersen
Fraværende

Nr.

Dagsorden:

Beslutningsreferat:

1.

Velkommen til
Dagens emne ”Folkekirkens liturgi”

Susanne fortæller om høring om liturgi. Vi laver en hurtig
brainstorming om emnet, og snakker om nogle af
punkterne.

2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3.

Orientering: siden sidst

Karin nævner at der er kommet information fra
biskoppen på DAPen i går omkring påske. Der er
ingen nye retningslinier endnu.

Kl.
19:00
Kl.
19:20
Kl.
19:25

4.

Kl.
19:30

Nyt fra Sognepræsten v/Susanne

Birgit fortæller at der var indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp sidste søndag. Der blev
indsamlet ca. 5,3 mio. kr.
1. Susanne har mailet ud omkring påsken.
Der har været møde i
gudstjenesteudvalget.
2. 2. påskedag er der planlagt vandring fra
Vorbasse kirke til Skjoldbjerg kirke. Der
er kommet nogle tilmeldinger.
3. Susanne fortæller om
konfirmandundervisningen. De har
mulighed for at vælge om de skal
konfirmeres i april eller i august.
4. Lokalrådet har skrevet at der kan
indstilles til årets bygning 2020. Susanne
foreslår at vi indstiller præsteboligen.
Susanne og Jytte laver indstillingen.

5.

Nyt fra kirkegården v/Søren

6.

Godkendelse af årsregnskabet for 2020
v/Jytte

Kl.
19:45
Kl.
20:00

7.

Årsregnskabet bliver udsendt pr. mail fra Jytte inden
mødet.

Økonomi v/Jytte
•

Kl.
20:45

•

Kl.
21:00

8.

Kl.
21:10

Valg af pengeinstitut
Negative renter

Visioner 2021

Vi skal i gang med at arbejde med vores visioner og
målsætninger for 2021. Når vi snart skal i gang med
årets budgetlægning, vil visioner og målsætninger
være et vigtigt grundlag for budgetlægningen.

•
•

Opstart på arbejde ved visioner for 2021.
Hvordan skal vi arbejde med visioner for 2021?

Kl.
21:40

Årsregnskabet 2020 for Vorbasse-Skjoldbjerg
Menighedsråd, CVR.nr. 34759464 blev afleveret
i Brandsoft d. 18.03.2021 kl. 20.47.
•
•

Det besluttes at vi beholder Sparekassen
Kronjylland som pengeinstitut.
Jytte orienterer om at Sparekassen Kronjylland
indfører negative renter på konti med indstående
> 100.000.

Karin fortæller hvad vi bruger visioner til. Hvad
vil vi arbejde med, og hvad er vores fælles mål.
Karin foreslår at vi – når vi igen må – mødes og
snakker om hvordan vi skal prioritere
aktivitetsmæssigt og økonomimæssigt i
fremtiden.
Susanne laver doodle så vi kan beslutte hvornår
det kan blive. Susanne og Karin planlægger
videre.

Fastsættelse af dato for syn af vores kirker

Årets kirkesyn fastsættes til onsdag, d. 14. april
kl. 14.00.

Evaluering af arrangementer:

Birgit: Fællesarrangementet der skulle være
afholdt i marts med Erik Lindsø, er flyttet til d.
14. september. Det arrangeres sammen med Ys
Men og KFUM & K.

Kl.
21:35

10.

Regnskabet er godkendt.

Kaffepause

Sammen med årsregnskabet for 2020, vil Jytte
sende kopi af vores visioner for 2020.
Vi har modtaget brev fra Landsforeningen af
menighedsråd og præsteforeningen ”Samvirket –
menighedsråd og præst, corona og andre
fokuspunkter” – dette brev er bilag til dagsordenen,
og kan være inspiration til vores snak

9.

5. Distriktsforeningen skal have valgt nye
medlemmer. Der skal i alt være 5
medlemmer. Susanne spørger om der er
nogle der kan tænke sig at være med.
Der er ca. 5 møder årligt.
6. Susanne er valgt til provstiudvalget som
præsterepræsentant
7. Der er planlagt påskehilsen til sognets
børn. Der er indtil videre 15 børn
tilmeldt.
1. Lis og Ruth er startet
2. Der er plantet stedmoderblomster og
klippet hæk.
Resultatet for 2020 udgør – kr. 49.748,07.

Kommende arrangementer:

Susanne: Vi har afholdt 2 nadvergudstjenester.
De fortsætter foreløbig indtil påske.
Der er familiegudstjeneste d. 28. april. Den er
ikke planlagt endnu.
11.

Evt.

Kl.
21:50

Erling fortæller at forsamlingsforbuddet netop
er blevet hævet til 10 personer fra på mandag,
og udendørs aktiviteter hæves til 50 personer.
Antallet af deltagere i indendørsgudstjenester
ændres ikke.
Bruno siger tak for barselsgave.
Karin har modtaget mail, om vi ønsker at
modtage forarbejdet til det broderede tæppe
der ligger ved alteret i Vorbasse. Karin melder
tilbage at vi gerne vil se tæppet.
Tillykke til Birgit med den runde fødselsdag i
morgen.

12.

Kl.
21:55

Godkendelse af referatet

Godkendt

